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Kronisk syg borger får
afslag på førtidspension
AFSLAG: Selvom alle resultater og afprøvninger peger på, at Tina Christensen er alvorligt syg og uarbejdsdygtig, kan hun ikke få førtidspension i Haderslev Kommune.
Af Anders Hjelmer Paulsen
Tlf. 7211 4006, ahp@jv.dk

Lægerne har påvist, at 44årige Tina Christensen lider
af flere kroniske lidelser, og
at hun ikke har udsigt til
bedring. Reva har konkluderet, at hun er uden interesse
for arbejdsmarkedet. Og
Forskningsklinikken
for
Funktionelle Lidelser skriver, at Tina næppe vil kunne
påtage sig et normalt arbejde på trods af massive skånehensyn.
Alligevel har Tina fået afslag på førtidspension i Haderslev Kommune. Dét på
trods af, at alle resultater
peger på, at Tinas lidelser er
varige og stationære. Begrundelsen til afslaget er
ifølge kommunen, »at arbejdsprøvningen ikke giver
et retvisende billede af,
hvordan arbejdsevnen vil
se ud i al fremtid«.
Ifølge arbejdsmarkedschef i Haderslev Kommune,
Helge Gellert, er det ikke
unormalt, at man skal igennem flere arbejdsprøvninger, før man kan få førtidspension.
– Det er rigtig, at der skal
meget til for at få førtidspension. Sådan er det. Og
hvis der er en resterhvervsevne, kan man ikke få førtidspension, siger han og
lægger vægt på, at kommunen har fået medhold i alle

Bedugget ballademager anholdt
■ HADERSLEV: Politiet måt-

te i går omkring klokken
4.30 gribe ind over for en
hønefuld haderslever, der
chikanerede dørmanden på
Alpen Bar på Jomfrustien.
Den 28-årige mand var så
beruset, at han knap kunne
gøre sig forståelig, hvilket
gjorde politiets afhøring
noget vanskelig. Han slap
dog for en nat i detentionen, men kan se frem til til
en bøde for forstyrrelse af
den offentlige orden.

Brand i lade
■ GRAM: Natten til i går

måtte politi og brandvæsen
rykke ud til en ladebrand
på Kastrup Bygade i Gram.
Ilden opstod i et depotrum,
og det lykkedes brandfolkene at slukke flammerne,
før de bredte sig til resten
af bygningen. Ejeren slap
derfor med skrækken og en
række sodskader.

Tag på udflugt til
vestjyske haver
■ GRAM: Alle er velkomne,

Tina Christensen er 44 år og diagnosticeret med den kroniske lidelse BDS (Bodily Distress Syndrome). Alligevel skriver
Foto: André Thorup
kommunen i deres afslag på førtidspension, »at der ikke er tale om en påviselig sygdom«.
ankesager, den har haft.
Byrådspolitiker og formand for Arbejdsmarkedsudvalget, Finn Lykkeskov
(S), bakker Helge Gellert op,
selvom han ofte synes, at
reglerne kan være tankevækkende.
– Jeg har set sager, hvor
jeg har tænkt; »det kan ikke

passe, at vedkommende ikke kan få førtidspension«.
Men vi må konstatere, at sådan er det, når vi får kigget
nærmere på reglerne. Det er
tankevækkende, men vi må
køre efter lovgivningen, siger han.

FAKTA ■ ■ ■
INGEN HJÆLP PÅ TRODS AF:
■ Praktiserende læge: Ingen arbejdsevne
■ Aarhus Universitetshospital: Ingen arbejdsevne
■ Reva (kompetencecenter): Ingen arbejdsevne
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når Rødding Gram Havekreds tager på rundtur til
seks vestjyske haver. Udflugten finder sted lørdag
den 4. august med busafgang fra Gram klokken
8.00 samt fra Rødding
klokken 8.15. Undervejs
besøges blandt andet landbohaver i Tistrup, Nordenskov og Vrenderup samt
samlerhaver i Ølgod og
Oksbøl. Under turen vil der
være et ophold på Hotel
Outrup, der anretter en
buffet til de rejsende. Arrangørerne forventer at være tilbage omkring klokken
18. Hør mere om arrangementet på tlf. 7482 1367.

BUTIKKEN I HJEMSTED OLDTIDSPARK.
Kvalitet, unika og naturmaterialer. Inspiration fra oldtiden.

25 års TüV® ydelsesgaranti på solpanelerne

Åbent
alle ugens
dage

Sønderjysk Landskab og
Anlægsdesign
- Din anlægsgartner
Vi har både private og erhvervskunder.
Se mere på www.sladesign.dk
og se hvad vi kan gøre for dig

Vi laver sol til gratis strøm

Sønderjysk Landskab og Anlægsdesign Aps - Diagonalvej 14A Gabøl 6500 Vojens - Tlf.: 74 87 18 19

Hjemstedvej 60, 6780 Skærbæk, tlf: 7475 0800
www.hjemsted.dk
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Kun én ud af ti får
førtidspension i Haderslev
AFSLAG: Haderslev Kommune gav færre førtidspensioner i 2011 i forhold til året før. Markant flere får blankt nej, når de sender
en ansøgning om førtidspension.
Af Anders Hjelmer Paulsen
Tlf. 7211 4006, ahp@jv.dk

Nye tal fra Ankestyrelsens
årsstatistik viser, at kommunerne holder igen med
førtidspensionerne.
I 2011 fik 2020 personer
afslag på ansøgning om førtidspension. Det er en stigning på 300 flere afslag
sammenlignet med året før.
Haderslev Kommune har
især strammet op. Sidste år
fik hele fire ud af ti ansøgere
i Haderslev Kommune afslag, og det er en markant
stigning i forhold til året før,
hvor det kun var en ud af ti,
der fik et blankt nej fra kommunen.

Arbejdsevne
Arbejdsmarkedschef i Haderslev Kommune, Helge
Gellert, erkender, at kommunen er blevet særdeles
opmærksom på at afprøve
folks arbejdsevne. Hvis der
er den mindste mulighed
for at komme tilbage på arbejdsmarkedet, skal man ik-

ke give en permanent førtidspension, siger han.
Formanden for Arbejdsmarkedsudvalget i Haderslev, Finn Lykkeskov (S), mener dog ikke, man må glemme mennesket i sagerne om
førtidspension.
– Det er i orden, man
strammer op, men man må
aldrig glemme mennesket.
Det skal ikke være sådan, at
folk bliver svinget rundt
som en prøveklud i systemet, siger han.
Finn Lykkeskov ser gerne,
at man i stedet giver førtidspension i tre til fem år, hvorefter sagen tages op til revurdering.
– Nogle personer har brug
for ro i et stykke tid. Og så
kan man se, hvad status er
efter tre til fem år. Det er at
se ind i mennesket, og det
vil klæde os, siger han.
Finn Lykkeskov siger dog
samtidig, at reglerne er bestemt i Folketinget, og derfor ikke er hans bord, men
han er spændt på at se, når
der snart kommer nye reformer på området.

KOMMUNEN OM TINA
Tina Christensen er blevet tilbudt et kursus i Mindfullness for at få en bedre livskvalitet. Lægerne er dog enige om, at kurset ikke vil forbedre Tinas arbejdsevne, men kun gøre Tina bedre
Foto: André Thorup
i stand til at leve med sin sygdom.

Den uopnåelige førtidspension
AFMAGT: Tina Christensen mener selv, hun opfylder alle krav for at modtage førtidspension. Hun har været syg i 15 år, og flere
instanser konkluderer, at hun ikke har nogen erhvervsevne. Men kommunen er uenig.
Af Anders Hjelmer Paulsen
Tlf. 7211 4006, ahp@jv.dk

– Jeg føler total afmagt og ved slet
ikke, hvad jeg skal føle længere, siger 44-årige Tina Christensen med
tårer i øjnene.
I 15 år har hun været syg, og sygdommen er kun blevet værre dag
for dag. De seneste to et halvt år
har Tina været fuldtidssygemeldt
og på dagpenge, men nu er dagpengene sluppet op, og der er ikke
længere månedlige bankoverførsler på kontoen.
Derfor lever Tina nu af de få penge, hun har sparet op, mens hun
stadig var aktiv på arbejdsmarkedet. Hun kan nemlig hverken få
kontanthjælp eller førtidspension, da hun ikke opfylder kravene
til nogen af delene.
Tina er uddannet sosu-assistent, men hun har primært været
beskæftiget med hårdt fysisk fabriksarbejde. I en undersøgelse
fra Aarhus Universitetshospital
skriver lægen, at Tina igennem
mange år har ignoreret sine grænser og arbejdet for meget inden for

hårde »mandefag«. Det har blandt
andet resulteret i slemme smerter
i ryg, nakke og haleben for blot at
nævne få af ting, som Tina bøvler
med i hverdagen.

Kronisk syg - men ingen
førtidspension
Hun er nemlig også diagnosticeret
med BDS (Bodily Distress Syndrome), der samtidig giver hende infektioner, som for eksempel blære- og halsbetændelse ved de
mindste symptomer på stress.
Både Aarhus Universitetshospital og den praktiserende læge har
vurderet, at Tina ikke har nogen
erhvervsevne tilbage, og at lidelserne er kroniske og varige.
Den samme konklusion kom
kompetencecenter Haderslev (Reva) frem til, da hun var igennem et
tre måneders langt arbejdsprøvningsforløb. Lægerne skriver endda, at flere arbejdsprøvninger blot
vil forværre Tinas helbredsmæssige tilstand.
Alligevel er det den løsning, som
Haderslev Kommune kommer
frem til, da kommunen afslår Ti-

»

Jeg har været med i et afprøvningsforløb, hvor jeg
undervejs blev tydeligt mere syg. Jeg fik 12 penicillinkure bare for at holde min
krop nogenlunde i ro.
Tina Christensen

nas ansøgning om førtidspension.
Kommunen skriver i brevet, at det
ikke er dokumenteret, at hendes
arbejdsevne ikke kan forbedres
ved nye aktiverings- eller behandlingsmæssige behandlinger.
JydskeVestkysten vil gerne have
svar på, hvorfor kommunen overhovedet bruger tid og penge på at
teste folks erhvervsevne hos Reva, hvis den ikke efterfølgende
tror på resultatet af arbejdsprøvningen. Vi kunne også godt tænke
os at vide, hvorfor kommunen
skriver, at der ikke er fundet

objektive forklaringer på Tinas
sygdom, når hun er diagnosticeret
med varige og kroniske lidelser.
Men Helge Gellert, arbejdsmarkedschef hos Haderslev Kommune, ønsker ikke at kommentere enkelte sager. Han er dog ved at kigge Tina Christensens papirer igennem for at skabe overblik over sagen.

Alt skal sælges
for at få penge til forsørgelse
Tilbage sider Tina Christensen
med en tom fornemmelse i maven. Mens hun har været i arbejdsprøvning hos Reva, har hun fået
ikke mindre end 12 penicillinkure
for at holde nogenlunde ro i kroppen. I dag får hun stadig penicillin,
men har været nødt til også at begynde på binyrebarkhormon. Hun
kan slet ikke bære tanken om at
skulle igennem flere afprøvningsforløb og har allermest lyst til fred
og hvile. Hun har anket kommunes afslag til ankestyrelsen, men
der kan nemt gå et halvt år, før der
kommer svar.
– Jeg kan slet ikke sætte ord på,

»

Jeg kan slet ikke sætte ord
på, hvor frustrerende det er.
Mens jeg venter på svar fra
ankestyrelsen, lever jeg af
min egen opsparing. Men
alt hvad jeg ejer og har skal
sælges. Min bil skal sættes
til salg, og min kapitalpension skal hæves. Det er altså hårdt, samtidig med at
man er syg.
Tina Christensen

hvor frustrerende det er. Mens jeg
venter på svar fra ankestyrelsen,
lever jeg af min egen opsparing.
Men alt hvad jeg ejer og har skal
sælges. Min bil skal sættes til salg,
og min kapitalpension skal hæves.
Det er altså hårdt, samtidig med at
man er syg.

Det står der bl.a. i afslaget
på førtidspension
Tina Christensen er undersøgt af Aarhus
Universitetshospital og af egen praktiserende læge, der begge konkluderer, at Tinas lidelser er kroniske, varige og stationære. Alligevel skriver kommunen i deres afslag på
førtidspension:
– Det er ikke tilstrækkeligt dokumenteret, at din
arbejdsevne varigt er nedsat til det ubetydelige,
hvilket er et krav for at kunne påbegynde en førtidspensionssag.
Tina Christensen har diagnosen BDS (Bodily Distress Syndrome). Alligevel skriver
kommunen i deres afslag på førtidspension:
– Ved afgørelsen har vi lagt vægt på, at du er undersøgt hos forskellige specialister uden, at der
er fundet objektive forklaringer på din tilstand.
Tina Christensen er undersøgt af Reva, der
konkluderer, at Tina ikke har nogen resterhvervsevne. Den praktiserende læge advarer om, at Tinas tilstand vil forringes, hvis
hun sendes i flere afprøvningsforløb. Alligevel skriver kommunen i deres afslag på
førtidspension:
– Pensionsnævnet vurderer, at det hverken er
dokumenteret eller på grund af særlige forhold er
helt åbenlyst, at din arbejdsevne ikke kan forbedres ved aktiverings-, revaliderings-, og behandlingsmæssige foranstaltninger.

»

Det er i orden, man
strammer op, men
man må aldrig glemme mennesket. Det
skal ikke være sådan,
at folk bliver svinget
rundt som en prøveklud i systemet.
Finn Lykkeskov

Arbejdsmarkedschef i Haderslev Kommune, Helge Gellert, erkender, at kommunen er bleArkivfoto
vet særdeles opmærksom på at afprøve folks arbejdsevne.

Landsformand: Der er noget i vejen
med lovgivningen
KRITIK: Carl-Erik Nielsen er formand for Landsforeningen For Førtidspensionister.
Han kritiserer måden, hvorpå kommuner behandler ansøgninger om førtidspension.
Det er et problem, at kommunerne både skal vurdere om borgeren er berettiget til førtidspension og samtidig betale for ydelsen, lyder det.
Af Anders Hjelmer Paulsen
Tlf. 7211 4006, ahp@jv.dk

– Hvorfor er det, kommunerne sender folk i arbejdsprøvning hos Reva, hvis kommunerne ikke efterfølgende retter sig efter den konklusion,
Reva når frem til?
– Jeg har stillet mig selv
det samme spørgsmål flere
hundrede gange. Det virker
jo fuldstændig paradoksalt.
Problemet er dybest set, at
kommunerne sender folk i
arbejdsprøvning så mange
gange, fordi ankestyrelsen
forlanger det. Man er nået
frem til en praksis, hvor
man ikke kan arbejdsprøve
nok.
Men ud over det, oplever
jeg også, at mange kommuner misbruger systemet. De
»shopper« simpelthen, indtil de finder en arbejdsprøve, der siger, at der er en lille
chance for arbejdsevne. Og
så læner de sig op af den,
fordi det er det billigste.

– Hører du ofte, at man
skal igennem mange arbejdsprøvninger og vurderinger, før man kan få førtidspension?
– Det kan jeg sige klart ja
til. Og det bryder vi os ikke
om i Landsforeningen For
Førtidspensionister. Vi synes, man som minimum
burde beholde sine sygedagpenge, så længe forløbet
varer. Men det er et generelt
problem, at sagsbehandlingstiderne er meget lange.
– Kommunen begrunder
også Tinas afslag med, at
der ikke er nogen objektiv
forklaring på Tinas helbredsmæssige tilstand. Men
Tina har en diagnose fra
Aarhus Universitetshospital.
Er der nogen diagnoser,
man ikke accepterer som en
objektiv forklaring?
– Det kan jeg roligt sige
klart nej til. Problemet er, at
det ikke handler om, hvad
folk fejler. Det handler om,
hvor meget arbejdsevne,

»

Det er en betingelse for at få førtidspension, at
man lider af en kronisk lidelse. Men det bygger
på skøn. Og det er kommunen, der skal tage
stilling til lidelsen samtidig med, at den også
skal betale det meste af førtidspensionen. Det
er der en tydelig konflikt i, og det er efter min
vurdering en fejl ved lovgivningen.
Carl-Erik Nielsen,
formand for Landsforeningen For Førtidspensionister

der er tilbage. Det er en betingelse for at få førtidspension, at man lider af en kronisk lidelse. Men det bygger
på skøn. Og det er kommunen, der skal tage stilling til
lidelsen samtidig med, at

den også skal betale det meste af førtidspensionen. Det
er der en tydelig konflikt i,
og det er efter min vurdering en fejl ved lovgivningen.

